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Hyväksytty SEL:n liittohallituksessa 29.9.2022 
 
 
 

OPINTO-OHJESÄÄNTÖ 

 
 

1. AY-KURSSIT AMMATTIYHDISTYSOPISTOISSA 
 

1.1 TYÖNANTAJIEN TUEN PIIRISSÄ OLEVAT KURSSIT 
 
ETL:n ja SEL:n koulutussopimuksen mukaiset kurssit: Liitto korvaa kurssimaksun 
vähennettynä työnantajan osuudella, kurssimateriaalin, matkat ja mahdollisen 
matkapäivärahan. 
 
1.2 YHTEINEN KOULUTUS 
 
Koulutussopimuksen (7.2) mukaisesti yhteiseksi koulutukseksi sovittujen kurssien 
osallistumisoikeus sovitaan paikallisesti. Jos paikallisesti sovitaan kurssin kuuluvan 
yhteisen koulutuksen piiriin, kurssista aiheutuvat kustannukset ja ansionmenetyksen 
työnantaja korvaa koulutussopimuksen 7.1 kohdan mukaisesti. 
 
1.3 TYÖNANTAJIEN TUEN ULKOPUOLISET JÄRJESTÖKURSSIT 
 
a) Lyhyet järjestökurssit (1–2 vko), joille myönnetään stipendi ja kurssipäiväraha 
 
Liitto korvaa SAK:n kulloinkin voimassa olevan suosituksen mukaisesti kurssimaksun, 
kurssimateriaalin, matkat sekä mahdollisen matkapäivärahan matkapäiviltä. Lisäksi 
työttömille maksetaan stipendi ja päiväraha sekä muille kurssilaiselle maksetaan 
stipendi ja kurssipäiväraha enintään kahden viikon pituisilta kurssipäiviltä 
edellyttäen, ettei kurssilainen saa ansionmenetyskorvausta seuraavilta kursseilta. 
Kurssilista vaihtelee vuosittain koulutustarjonnan mukaan. 
 

- Puheenjohtaja- ja sihteerikurssi 
- Taloudenhoitajan peruskurssi 
- Taloudenhoitajan jatkokurssi 
- Työntekijän sosiaaliturva 
- Hyvinvointi työyhteisössä 
- Neuvottelutaito 
- Avaimia luottamushenkilöiden jaksamiseen 
- Kansantalous 
- The rules of working life in English 
- Toimiva kokous 
- Puheviestinnän perusteet 
- Järjestyksenvalvojan kurssi ja lisäkoulutus 
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- Yhdenvertaisuus työpaikalla 
- Osana yhteiskuntaa 
- EWC-peruskurssi 
- Kansainvälisen yhteistyön koulutusohjelma 

 
 Muita kursseja: 

 
– Hyvä juttu julkisuuteen 
Stipendi ja kurssipäiväraha myönnetään luottamushenkilöille, koulutiedottajille, 
ammattiosaston johtokunnan jäsenille ja ammattiosastojen tiedotusvastaaville. 
 
– Taloudenhoitajien täydennyskurssit 
Stipendi ja kurssipäiväraha maksetaan niille ammattiosastojen ja aluejärjestöjen 
taloudenhoitajille, jotka ovat käyneet perus- ja jatkokurssin sekä 
toiminnantarkastajille. 
 
– First Step ja Next Step 
Stipendi ja kurssipäiväraha maksetaan ainoastaan uusille jäsenille, jotka eivät ole 
osallistuneet ay-koulutukseen. 

 
– Tietokoneen käyttöön liittyvät kurssit 
Stipendi ja kurssipäiväraha myönnetään luottamushenkilöille, ammattiosastojen 
johtokunnan jäsenille ja ammattiosastojen viestinnästä vastaaville. 
 
– Yhdistyksen atk-kirjanpitokurssi 
Stipendi ja kurssipäiväraha myönnetään ammattiosastojen johtokunnan jäsenille ja 
taloudenhoitajille. 
 
– Tasa-arvotyö työpaikalla 

Stipendi ja kurssipäiväraha myönnetään luottamushenkilöille, yhteistoimintaelinten 
työntekijäjäsenille ja muille tasa-arvotyöstä kiinnostuneille. 

 
– Ammattiosastojen toiminnantarkastajien kurssi 
Stipendi ja kurssipäiväraha myönnetään ammattiosastojen ja aluejärjestöjen 
toiminnantarkastajille ja varatoiminnantarkastajille, taloudenhoitajille sekä 
johtokunnan varsinaisille ja varajäsenille. 

 
b) Muiden lyhytkestoisten järjestökurssien korvaukset 
 
Liitto kustantaa kurssimaksun, kurssimateriaalin sekä matkakustannukset liiton 
matkustusohjesäännön mukaan. 
 
Liitto suosittelee ammattiosastoille, että osastot myöntäisivät omista varoistaan 
kurssistipendin ja kurssipäivärahan enintään kahden viikon pituiselta ajanjaksolta 
edellyttäen, ettei kurssilainen saa ansiomenetyksen korvausta tai muuta tuloa 
opiskelun ajalta. Liitto suosittelee, että työttömille maksetaan stipendi ja päiväraha. 
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c) Pitkä kurssi 
 
Luottamushenkilöille liitto kustantaa kurssimaksun ja edestakaisen kotimatkan 
lähiopetuspäiviltä. Kurssistipendi ja kurssipäiväraha maksetaan lähiopetuspäiviltä. 
 
 
2. HARRASTEKURSSIT 
 
Ammattiosastoille suositellaan, että ne korvaisivat harrastekurssilaisten 
kurssimaksun ja matkakorvaukset. 
 
 
3. AMMATTIOSASTOJEN KOULUTUKSEN TUKEMINEN 

 
a) Ammattiosastojen koulutukset (KSL) 

 
Todistusjäljennöstä ja laskua vastaan korvataan kurssikustannukset. Enintään 50 
euroa/osallistuja. Nämä korvaukset suoritetaan myös yksityiselle jäsenelle verkko- ja 
lähiopiskelusta. Opiskelun täytyy tapahtua sivistysjärjestösopimuksen mukaisesti. 
 
KSL:n kanssa sovitaan vuosittain kurssit, jotka kuuluvat tuen piiriin. 

 

b) Opintokerhotuki ammattiosastoille 

 

Taloudellinen tuki 

• Opintokerho saa tukea aiheen oppimisen kannalta tarpeellisiin menoihin 

harkinnanvaraisesti KSL:ltä. SEL myöntää lisäksi tukea enintään 300 euroa 

opintokerhotoiminnalle. Tuen saamiseksi kerho kokoontuu vähintään 10 tunnin 

ajan. Ryhmä päättää itse mihin menoihin tukea haetaan. 

 

Pedagoginen tuki 

• KSL kouluttaa opintokerhojen ohjaajia ryhmän toimintaan ja aikuisena 

oppimiseen liittyvissä asioissa. 

 

4. SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN AY-KOULUTUS 
 

Ammattiosastoille suositellaan, että ne maksavat SAK:n paikallisjärjestön ay-
koulutukseen osallistuvan jäsenensä osallistumismaksun. 

 
 

5. AY-OPISTOJEN JA TYÖVÄEN AKATEMIAN PITKÄT KURSSIT 
 
Liitto kustantaa kurssimaksun, matkat SAK:n suosituksen mukaan, edestakaisen 
kotimatkan kerran kuukaudessa sekä SAK:n suositteleman kurssistipendin. 
Laskennallisen tuen määrästä vähennetään valtion myöntämän opintotuen osuus. 
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Liiton avustaman stipendin suuruus kuukaudessa on kurssitukien välinen erotus. 
Stipendi maksetaan kahdessa erässä: 1. erä lokakuussa ja 2. erä helmikuussa. 
 
 
6. KSL:N KURSSIT 

 
SEL:n ja KSL:n vuosittain sopimilta kursseilta korvataan jäsenelle kurssimaksu, 
matkakulut sekä kurssipäiväraha edellyttäen, ettei kurssilainen saa 
ansionmenetyskorvausta tai muuta tuloa opiskeluajalta. 

 
 

7. ALUEJÄRJESTÖJEN KOULUTUS 
 

Liitto suosittelee, että aluejärjestön järjestämästä koulutuksesta perittäisiin 
osallistuvilta ammattiosastoilta koulutuksen osallistumismaksuna 20 euroa/jäsen. Jos 
kouluttajana toimii liiton työntekijä, suositellaan perittäväksi osallistuvilta 
ammattiosastoilta koulutuksen osallistumismaksuna 10 euroa/jäsen. Pienet ja 
vähävaraiset ammattiosastot tulisi vapauttaa maksusta. 
 
 
8. KANSAINVÄLINEN KOULUTUS 
 
Kansainvälinen koulutus on tarkoitettu ammattiyhdistystoiminnassa aktiivisesti 
toimiville. Tuen myöntämisestä päättää anomuksesta johtoryhmä. 
 
a) Geneve-koulu 
 
Kurssilta maksetaan kurssimaksu, kurssimateriaali ja matkat. Kurssiapurahat 
maksetaan niiltä kurssipäiviltä, joilta kurssilainen ei saa muuta ansionmenetyksen 
korvaukseen rinnastettavaa tuloa. 
 
b) ETUI-kurssit, jotka eivät kuulu työnantajan järjestämän koulutuksen piiriin 
 
Kurssilta maksetaan kurssimaksu, kurssimateriaali ja matkat. Kurssiapurahat 
maksetaan niiltä kurssipäiviltä, joilta kurssilainen ei saa muuta ansionmenetyksen 
korvaukseen rinnastettavaa tuloa. 
 
Kansainväliseen koulutukseen hakeutuville suositellaan osallistumista viralliseen 
kielitestiin. Kielitestiin osallistujille korvataan matka- ja kurssikustannukset. 
 
c) ETUI-REHS-kielikurssit, jotka eivät kuulu työnantajan järjestämän koulutuksen 

piiriin 
 
Kurssilta maksetaan kurssimaksu, kurssimateriaali ja matkat. Kurssiapurahat 
maksetaan niiltä kurssipäiviltä, joilta kurssilainen ei saa muuta ansionmenetyksen 
korvaukseen rinnastettavaa tuloa. 
 
Kielitestiin osallistujille korvataan matka- ja kurssikustannukset. 
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9. HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU 
 
Liitto tukee jäsentensä kouluttautumista työn ohessa Humanistisessa 
ammattikorkeakoulussa maksamalla stipendin yhteisöpedagogiopintojen ja niiden 
väyläopintojen lähipäiviltä. 
 
Liitto maksaa jäsentensä Humanistisen ammattikorkeakoulun 
yhteisöpedagogiopintojen väyläopintojen kurssimaksut. 
 
 
10. AVOIMET KORKEAKOULUOPINNOT 
 
Liitto korvaa jäsentensä työelämään liittyviä opintoja avoimessa 
ammattikorkeakoulussa tai avoimessa yliopistossa enintään 200 euroa/vuosi/jäsen. 
Tuki anotaan etukäteen ja se maksetaan jälkikäteen kurssimaksun kuittia ja 
hyväksytyn kurssisuorituksen todistusta vastaan. 

 
 

11. KURSSIKUSTANNUSTEN JA KOULUTUSTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 
 

Liitto myöntää opinto-ohjesäännön mukaista tukea seuraavin perustein: 
 
▪ Tuen saaminen edellyttää vähintään vuoden jäsenyyttä SEL:n ammattiosastossa. 
 
▪ Nuorten kursseille tuen saaminen edellyttää kahden kuukauden jäsenyyttä. 
 
▪ Koulutustukea myönnetään pääsääntöisesti kahdelle kurssille vuodessa. 

 
▪ Luottamusmiesten ja työsuojeluhenkilöiden koulutuksessa voidaan poiketa 

pääsäännöstä. 
 
 
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry 


